
1

TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 1/2016

  SATAKUNNAN PIIRI

A
u
gu

st
in

a 
Jä

m
sä



2
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TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. Se 
suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin 
omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suomi 
on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitsemiseen ja valvoa 
sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomateriaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Vapaaehtoisuuden uusi aika
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Lähi-idän ja Afrikan konflikteja ja näköalatto- 
muutta pakenevat ihmiset hakevat suojaa 
kaikkialta maailmasta. Viime syksynä heitä tuli 
ennätyksellisen paljon myös Suomeen. Joulu-
kuuhun mennessä turvapaikanhakijoita oli yli 
30 000, alkaneen vuoden tulijamääriä on vielä 
liian varhaista arvioida.

Tulijoiden määrä pysyy lähivuodet korkeana. 
Yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut pakene-
maan kodeistaan. Heistä valtaosa on pakosal-
la omassa maassaan tai naapurimaassa. Sadat-
tuhannet etsivät nyt suojaa myös Euroopasta. 
Tulijoiden suuri määrä haastaa valtioiden kyvyn 
vastata turvapaikanhakijoiden suojelusta. 

Suomen Punaiselle Ristille turvapaikanhaki-
joiden määrän nopea kasvu on merkinnyt toi-
sen maailmansodan jälkeen suurinta kotimaan 
avustusoperaatiota. Olemme ottaneet käyt-
töön koko valmiutemme. Viidessä kuukaudes-
sa perustimme lähes sata vastaanottoyksikköä 
eri puolilla Suomea. Sisäministeri Petteri Orpo 
esimerkiksi on useaan otteeseen todennut, 
että ilman Punaista Ristiä Suomi ei olisi sel-
vinnyt turvapaikanhakijoiden majoittamisesta 
näin tehokkaasti. Olemme kyenneet avusta-
maan viranomaisia heidän tehtävässään. Sa-
malla toteutamme periaatteittemme mukaista 
inhimillistä auttamistyötä. 

Kiitos onnistumisesta kuuluu osaaville ja in-
nostuneille ammattilaisille ja vapaaehtoisille. 
Yli 8 000 uutta ja vanhaa Punaisen Ristin va-
paaehtoista on vastaanottanut, opastanut ja 
perehdyttänyt tulijoita Suomeen ja suomalai-
seen arkeen sekä kieleen. Tämä tärkeä työ on 
vasta alussa.

Vapaaehtoisten mukanaolo vahvistaa samalla 
suomalaista välittämisen kulttuuria ja ihmisar-
von kunnioittamista. Kun osa turvapaikanha-
kijoista aikanaan saa kuntapaikan jostain päin 
Suomea, vapaaehtoisilla ja osastoilla on rat-

kaiseva rooli kotoutumisen tukemisessa viran-
omaisten apuna.
 
Uudet vapaaehtoiset tuovat muutoksia myös 
Punaisen Ristin toimintaan. Aiemmin vapaa-
ehtoiset tulivat toimintaan oman paikkakun-
nan osaston kautta, nyt he klikkaavat itsen-
sä mukaan netissä. Miten varmistamme, että 
he saavat tukea ja koulutusta sekä palautteen 
toiminnastaan? Meidän on löydettävä keinot, 
joiden avulla uudet toimijat löytävät paikkan-
sa vapaaehtoisina, tukijoina, lahjoittajina tai 
Nälkäpäivä-kerääjinä.
 
Myös meidän on uudistuttava. Uudet tulijat 
odottavat pääsevänsä nopeasti mukaan, jo-
ten tehdään heille tilaa. Heillä on osaamista, 
joka on käytettävissä. He haluavat olla mu-
kana muuttamassa ihmisten elämää. Punai-
sen Ristin arvot ja periaatteet tekevät toimin-
nasta merkityksellistä ja liittävät toimintamme 
kansainväliseen vapaaehtoisten liikkeeseen. 
Osastojen ja piirien tuella varmistamme, että 
toiminta on vastuullista ja viranomaisyhteis-
työ toimii.

Punaisen Ristin tulevaisuus nopeana ja tehok-
kaana valmiusjärjestönä riippuu siitä, kuinka 
hyvin saamme uudet vapaaehtoiset mukaan 
toimintaan ja myös pysymään mukana. Mei-
dän on syytä vinkata myös muista toiminta-
muodoistamme. Turvapaikanhakijoiden tukena 
toimimisesta on lyhyt matka vaikkapa ystävä-
toimintaan.
  
Tehdään todeksi tavoit-
teemme olla rohkeita ja 
luotettavia auttajia ko-
tona ja maailmalla.

Kristiina Kumpula
pääsihteeri
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  Joulumieltä joka päivälle?

PÄÄKIRJOITUS 5.2.2016

Jälleen kerran suomalaiset tekivät runsaasti 
lahjoituksia Hyvä Joulumieli-keräykseen, 
ennätykselliset 1,7 miljoonaa euroa. Hienoa, 
kiitos suomalaiset! Näillä varoilla saatiin 
lahjoitettua 22000 lahjakorttia vähävaraisille 
lapsiperheille, mikä on 4000 korttia enemmän 
kuin vuoden 2014 jouluna. Kaikki nämä lahjat 
löysivät varmasti oikean kodin ja siltikin joku 
tarvitseva ehkä jäi nyt ilman. 

Keräyksen 19-vuotisen historian aikana 
nimittäin köyhyysrajan alapuolella 
elävien lapsiperheiden lukumäärä on 
kolminkertaistunut. Eniten määrän nousuun 
on vaikuttanut epävakaa työllisyystilanne; 
noin puolessa köyhyysrajan alittavista 
lapsiperheistä molemmat vanhemmat ovat 
työttömiä. Erityisesti pikkulapsiperheissä 
on tällöin sosiaaliturvalla merkittävä rooli 
perheen menojen kattamisessa. Toisaalta 
kun tiedetään, että keskeiset lapsiperheille 
suunnatut tuet ovat selvästi jääneet 
ostovoimaltaan jälkeen yleisestä hintojen 
ja ansiotulojen noususta, ei mielestäni 
ole tavatonta, että useammat vanhemmat 
kokevat menojen kattamisen käytettävissä 
olevilla tuloilla hankalaksi. Siksi koenkin 
ensiarvoisen tärkeänä, että Hyvä Joulumieli-
keräyksen kaltaiset valtakunnalliset 
kampanjat saavat sijaa ihmisten ajatuksissa 
ja nostavat konkreettisen auttamishalun 
pintaan.

Valitettavasti sanonta ”ei kahta kolmatta” 
pitää tässäkin usein paikkansa: vaikeuksien 
on joskus tapana kasaantua samoille 
perheille. Työttömäksi joutuminen aiheuttaa 
taloudellisia pulmia, mikä taas varsinkin 
lapsiperheissä voi aiheuttaa ulkopuolisuuden 
tunnetta. Ei voikaan noudattaa kaveripiirissä 
vallitsevia kulutus- ja harrastustottumuksia, 
ilman kauden hittituotetta lapsi kokee 
osattomuutta tai häpeää. Köyhäkin lapsi 
haluaa kuitenkin kuulua joukkoon, mutta 
nykypäivän yhteiskunnassa ”sisäänpääsy” 
on usein ostettava. Lapsi kokee joutuvansa 
luopumaan monesta mukavasta jutusta. 
Kun lapsen kotoaan saamat taloudelliset 
eväät ovat niukat, jatkuu lapsuudessa 
koettu köyhyys ja osattomuus helposti vielä 
aikuisenakin. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa 
valtioita, kuntia, lasten vanhempia kuin 
muitakin aikuisia edistämään lasten ja 
heidän perheidensä hyvinvointia. Mikä 
on riittävä elintaso, joka sopimuksella 
pitäisi taata jokaiselle lapselle?                                       

Eri puolilla maailmaa asia koetaan 
varmasti eri tavalla, mutta perustarpeiden 
täyttämiseen ja oikeuteen hyvään ja tasa-
arvoiseen elämään sopimuksen mukaan 
jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus. 
Ihmiset maailman eri osissa ovat hyvin 
eriarvoisessa asemassa.  Onko eriarvoistuva 
Suomikin jo tosiasia? Todennäköisesti 
näin on, vaikkakin Suomi vielä lasketaan 
hyvinvointivaltioiden joukkoon. Yksittäinen 
kampanja ei tätä eriarvoisuutta poista, mutta 
Hyvä Joulumieli-keräys on hyvä esimerkki 
siitä, miten ainakin hetkellisesti voimme 
lievittää lapsiperheiden kokemaa taloudellista 
huolta. 

Hienoa, että Punainen Risti on mukana 
tässä kampanjassa, toivottavasti jatkossa 
entistäkin aktiivisemmin. Tällaisellekin 
kotimaan avustustyölle on tilaus, muulloinkin 
kuin jouluna.

Onnellista alkanutta vuotta! 

Marju Pihlajamaa, 

SPR:n Satakunnan piirin puheenjohtaja
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivä – talven sydämellisin päivä lähestyy

Suomessa on paljon yksinäisiä ja paljon ystäväksi haluavia. Jotta voimme vastata  
molempien tarpeisiin, meidän on saatava mahdollisimman moni uusi ystävä mukaan.  
Juhlistetaan siis ystävänpäivää 14. helmikuuta näyttävin tempauksin!

Ystävänpäivä on Punaiselle Ristille tärkeä kam-
panjapäivä. Silloin puhutaan ystävyydestä ja 
sen merkityksestä yksinäisyyden vähentämi-
sessä. Joka kymmenes täysi-ikäinen Suomessa 
kokee itsensä yksinäiseksi. Se tarkoittaa jopa 
400 000 ihmistä, eli työsarkaa riittää. 

Ystävänpäivänä 14. helmikuuta esittelemme 
ystävätoimintaa kaikessa kirjossaan ja haas-
tamme mukaan uusia vapaaehtoisia. Kutsu-
taan mukaan myös kaikki ne, jotka viime syk-
synä turvapaikkatoiminnan tai Vain elämää 
goes Punainen Risti -ohjelman myötä ilmoitti-
vat kiinnostuksensa ystävätoimintaan.

Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa

Iloa ystävyydestä -tapahtumien suunnitte-
lu kannattaa aloittaa ajoissa. Tapahtuman voi 
halutessaan järjestää myös jonain muuna päi-
vänä kuin sunnuntaina 14. helmikuuta. Tapah-
tumissa voi esitellä osaston ystävätoimintaa 
ja kutsua mukaan paikkakuntalaiset vauvasta 
vaariin. Vinkkejä tapahtumien suunnitteluun 
löytyy osastoille lähetetystä kampanjakirjees-
tä ja ystävänpäiväsivuilta RedNetistä.

Tiedottaminen on tärkeää

Ystävätoiminta kiinnostaa monia, mutta pääs-
täkseen mukaan on saatava tietoa toiminnas-
ta. Siksi tapahtumista tiedottaminen on tär- 
keää. Juuri ystävänpäivänä voi syntyä merkit-
tävä ensikontakti ja kipinä, joka saa innostu-
maan ystäväksi tai osallistumaan muuhun jär-
jestömme vapaaehtoistoimintaan. 

Mukaan pääsemisen on oltava helppoa. Ys-
täväkurssit kannattaa järjestää pian ystävän-
päivän jälkeen. Kursseista kannattaa tiedottaa 
samalla kun tiedottaa ystävänpäivästä. 

Iloa ystävyydestä -tapahtumiin voi saada tu-
kea, enimmillään 150 euroa. Edellytyksenä on, 
että tapahtuma on avoin kaikille ja että siel-
lä voi liittyä Punaisen Ristin jäseneksi ja ystä-
väksi. Tapahtumasta on tiedotettu ja siitä on 
ilmoitettu myös tapahtumakalenterissa. Koska 
tuki liittyy yhteistyöhömme LähiTapiolan kans-
sa, tulee kumppanuuden näkyä myös tapahtu-
missa ja viestinnässä.

Joensuun osasto järjesti toissavuonna tikkupullan paistoa ystävänpäivänä.
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 9.–15.5.

Katutempaus vai ulkoilutapahtuma?

- Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – 
 aloittakaa suunnittelu ajoissa!

- Ystävänpäivänä voi järjestää katutempauk-
 sen, ulkoilutapahtuman, pop up -tapahtu-
 man tai vaikka monikulttuurisen tapahtu-
 man vastaanottokeskuksessa. 

- Suosittuja tempauksia on järjestetty myös
 Terhokerhoissa ja Kontissa. 

- Näkykää ja tiedottakaa! Muuten ystäväksi 
 haluavat eivät löydä meitä.

Oikotie ystävyyteen

- Ystävätoiminnan lyhytkurssi on kätevä 
 tapa rekrytoida uusia ystäviä. Ystäväksi 
 haluava pääsee heti mukaan, eikä hänen 
 tarvitse odottaa peruskurssia.

- Kurssi on helppo järjestää, ja se kestää 
 vain kolme tuntia.

- Osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö 
 huolehtii siitä, että kiinnostuneet saavat
 lisäperehdytyksen myöhemmin. 

- Aktiivisuus palkitaan – muistattehan 
 kutsua kaikki kiinnostuneet seuraaviinkin 
 -tapahtumiin!

Lisää vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
kampanjakirjeessä ja ystävänpäiväsivuilta 
RedNetistä.

Lisätietoja:
Asiantuntija, sosiaalinen hyvinvointi 
ja seniorityö, 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

Kampanjakoordinaattori 
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Tänä vuonna pyrimme kutsumaan mahdolli-
simman monet ensiapukursseille. Ensiapukurs-
seilla saa rohkeutta toimia vaaratilanteissa ja 
oppii ennakoimaan niitä. Kurssit ovat myös 
tärkeä osa väestön kriisivalmiutta, jonka tuke-
misessa meillä on tärkeä tehtävä. 

Yhteistyö S-ryhmän kanssa jatkuu. Tapahtu-
mia voi järjestää Prismoissa, S-marketeissa ja 
ABC-asemilla. Tapahtumia voi järjestää myös 
yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. 

Lisää tietoa Punaisen Ristin viikosta saa kam-
panjakirjeestä, joka postitetaan osastoille ys-
tävänpäivän jälkeen. 

Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, sillä 
toukokuu on kohta jo ovella! 

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori
Sari Byman, p. 020 701 2201, 
sari.byman@punainenristi.fi, 

Nyt suunnittelemaan Punaisen Ristin viikkoa! 

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126, 
niina.hirvonen@punainenristi.fi

Arjen turvallisuutta korostava Punaisen Ristin viikko järjestetään tänä vuonna  
9.5.–15.5.2016. Viikon aikana ensiaputaitojen tärkeydestä voi kertoa erilaisissa 
tapahtumissa, ja niitä voi harjoitella esimerkiksi järjestämällä ensiavun taitoratoja. 
Uutena tapahtumamallina on vastaanottokeskuksessa järjestettävä tempaus, joka 
esitellään myöhemmin.

Leen
a Ko

skela

Keravan osaston ensiapuryhmä harjoitteli viime vuonna 
Punaisen Ristin viikolla onnettomuutta, jossa auto törmää 
pyöräilijään. 

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 21.–27.3.2016

Hyvillä teoilla rasismia vastaan
Rasisminvastaista viikkoa vietetään 21.–27.3.2016. Samalla viikolla on myös YK:n rasismin-
vastainen päivä 21.3. Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaat-
teiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Siksi toimimme sitä 
vastaan teoin ja sanoin.

Rasisminvastaisella viikolla puhumme syrjin-
nästä ja rasismista, toimimme moniarvoisen ja 
yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta sekä 
teemme hyviä rasisminvastaisia tekoja.
 
– Nyt viimeistään jokaiselle on varmasti selvää, 
että rasisminvastainen toiminta on tarpeellista 
ja ajankohtaista Suomessa. Isot muutokset esi-
merkiksi turvapaikanhakijatilanteessa tänä syk-
synä ovat saaneet ihmiset reagoimaan voimak-
kaasti puolesta ja vastaan. On tärkeää, että me 
edistämme yhdessä inhimillisyyttä ja yhdenver-
taisuutta, sanoo Ei rasismille! -hankkeen koor-
dinaattori Janette Grönfors.

Rasismi vahingoittaa paitsi sen kohteiksi jou-
tuneita myös koko yhteiskuntaa. Punainen 
Risti edistää sellaista toimintaa, joka tekee 
maailmasta kaikille paremman paikan. Tänä 
syksynä esimerkiksi noin 8 000 Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoista on auttanut maa-
han saapuneita turvapaikanhakijoita.

Osallistumisvinkit osastoille

1. Ota kantaa! 
Rasisminvastaisella viikolla järjestetään 
#milloinviimeksi-kampanja. Kampanja kannus-
taa miettimään, milloin viimeksi esimerkik-
si teit rasisminvastaisia hyviä tekoja tai puhuit 
yhdenvertaisuuden puolesta. Jaa ajatukse-
si ja tekosi sosiaalisessa mediassa hashtagil-
la #milloinviimeksi, ja kutsu muutkin mukaan. 

Voitte myös kerätä rasisminvastaisia hyviä te-
koja vaikka kadulla tai kauppakeskuksessa. 

2. Järjestä rasisminvastainen tapahtuma
 tai työpaja. 
Yhdenvertaisuutta edistävän työpajan tai ta-
pahtuman voi järjestää esimerkiksi kouluis-
sa ja työyhteisöissä. Erilaisia tapahtumia voi 
suunnitella vaikka koko viikolle: herättäkää 
keskustelua rasismivisan avulla, harjoitelkaa 
yhdessä rasismiin puuttumista tai järjestäkää 
aiheeseen liittyvä aamunavaus. Suunnittelu-
apua saa Ei rasismille! -hankkeen koordinaat-
torilta Janette Grönforsilta.
 
3. Tilaa rasismiin puuttumisen treenikehä. 
Treenikehässä opetellaan rasismin tunnista-
mista ja siihen puuttumista teatterin keinoin. 
Painopisteenä ovat arkipäiväiset vuorovai-
kutustilanteet esimerkiksi julkisilla paikoilla. 
Treenikehä soveltuu 10–20 hengen ryhmille ja 
se kestää 2–3 tuntia. Tilaa maksuton treenike-
hä Janette Grönforsilta.

Räppärit Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf sanovat ei rasis-
mille. Viisivuotista Ei rasismille! -hanketta rahoittaa Raha-
automaattiyhdistys.
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Hanki materiaalit ajoissa
• Ohjeet ja materiaalit päivitetään
 RedNetiin helmikuussa: 
	 rednet.punainenristi.fi/
 rasisminvastainen-viikko
 
• Rasismivisa-kierrevihkot, pinssit, tarrat 
 ja muut materiaalit voi tilata maksutta 
 Punaisen Ristin verkkokaupasta
 punaisenristinkauppa.fi

Seuraa somessa: 
www.facebook.com/eirasismille/ 
twitter.com/spreirasismille
instagram.com/spreirasismille

Lisätiedot, työpajat ja treenikehät: 
Koordinaattori, Ei rasismille! -hanke
Janette Grönfors, 020 701 2156
janette.gronfors@punainenristi.fi
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Vuonna 2016 tapahtuu

14.2. Ystävänpäivä

21.–27.3. Rasisminvastainen viikko

19.–20.3. Nuorten kevättapaaminen

9.–15.5. Punaisen Ristin viikko

13.5. Tapaturmapäivä

12.9 Maailman ensiapupäivä

15.–17.9. Nälkäpäivä

1.10. Äkkilähtö 2016 – valtakunnallinen valmiusharjoitus

25.11.–24.12. Hyvä Joulumieli –keräys

1.12. Maailman aids-päivä

3.12. Vapaaehtoisten kiitosgaala

Principles in Action -tuotteilla kerrot 
Punaisen Ristin seitsemästä periaatteesta!

Tuotteiden kuvituksena on periaatteet kirjoitettuna usealla eri kielellä.

Periaatteet-kassi 
taskupakkauksessa 
6,90 €

TILAUKSET punaisenristinkauppa.fi, myynti@punainenristi.fi tai 020 701 2211

Putkityyny 
kierrätyskankaasta
10,50 €

Periaatteet-paita
28 €

Ystävänpäivä on jo ovella, ja viimeistään nyt 
on hyvä aloittaa valmistelut rasisminvastais-
ta viikkoa varten. Jokainen meistä voi omalta 
osaltaan vaikuttaa siihen, miten turvapaikan-
hakijat otetaan vastaan omalla paikkakun-
nalla. Avoin ja utelias mieli sekä kontaktien 
luominen voi lievittää pelkoja ja helpottaa yh-
teistyötä.

Syksyllä pyörähtää käyntiin Nälkäpäivä. Viime 
vuonna syntyi ennätystulos – lähdetään rik-
komaan sitä! Lokakuussa osastot saavat mah-
dollisuuden innostaa mukaan uusia nuoria, 
kun valtakunnallinen valmiusharjoitus järjeste-
tään koulujen kanssa. Vuoden huipentaa va-
paaehtoisten kiitosgaala, jolloin osastot voivat 
kiittää aktiivisia jäseniään sekä juhlia yhdessä!
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TUPLATAAN-KAMPANJA

#Tuplataan nuorten määrä – aloittaa voi vaikka heti
#Tuplataan-kampanja haastaa jokaisen työntekijän ja vapaaehtoisen innostamaan mukaan 
toimintaan lisää nuoria. Nuoria tarvitaan, jotta järjestömme pysyy elinvoimaisena.   

Nuoret ovat tärkeä osa Punaisen Ristin autta-
misketjua. Nuorille itselleen nuorisotoiminta 
voi olla konkreettinen tapa osoittaa, että välit-
tää itsestään, lähiympäristöstään ja maailmas-
ta. Silti nuorten vapaaehtoisten määrä on vii-
me vuosina laskenut vauhdilla. Jotta Punaisen 
Ristin toiminta pysyy elinvoimaisena myös tu-
levaisuudessa, on alle 29-vuotiaita nuoria saa-
tava lisää. 

Tavoite lisätä nuorten auttajien määrää nä-
kyy tulevina vuosina kaikessa lasten ja nuorten 
toiminnassa. Punaisen Ristin nuoret ja nuori-
sotyöntekijät aloittivat viime syksynä #Tupla-
taan-kampanjan, jonka tavoitteena on kak-
sinkertaistaa nuorten vapaaehtoisten määrä 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Kampanjaan 
kutsutaan mukaan jokainen jäsen, vapaaehtoi-
nen ja työntekijä iästä riippumatta – myös sinut! 

#Tuplaaminen vaatii asennetta
ja kovaa työtä

Tuplaaminen onnistuu yhteistyöllä ja innostu-
neella asenteella. Tavoitteeseen pääsy vaa-
tii myös kovaa työtä, mutta tärkeintä on, että 
sitä jahdataan yhdessä ja avoimin mielin. Ote-
taan siis nuoret vapaaehtoiset innolla vas-
taan, luotetaan heihin ja annetaan heille vas-
tuuta unohtamatta kuitenkaan konkareiden 
tukea ja kannustusta. 

Tavoite on helposti saavutettavissa, jos kan-
nustamme toinen toisiamme. Mikä parasta, 
osallistua voi vaikka heti! Näin voit aloittaa: 

• Ota yhteyttä toiminnasta etääntyneisiin
 vapaaehtoisiin ja pyydä heitä vetämään 
 uutta Reddie Kids –ryhmää.

• Muista uusien innokkaiden lasten vanhem-
 mat – olisiko heidän joukossaan joku, jota 
 kiinnostaisi ohjata ryhmää?
 
• Nuorten ensiapuryhmä voi järjestää tutus-
 tumisillan, johon he kutsuvat kavereita 
 tutustumaan toimintaan. Henkilökohtaiset 
 yhteydenotot on hyvä tapa rekrytoida 
 uusia vapaaehtoisia.

VaNuKe tukee osastoja 
tuplaamistavoitteessa

Tuplaamisen tueksi on koottu Valtakunnalli-
nen nuorisotoiminnan kehittämistiimi 
(VaNuKe). Keskustoimiston ja piirien työnteki-
jöistä koottu ryhmä kehittää uusia rekrytointi-
malleja yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 

Punaisen Ristin keskustoimiston uusi nuoriso-
toiminnan suunnittelija Kirsi Salo tukee piirejä 
ja osastoja alueellisen nuorisotoiminnan kehit-
tämisessä. Yhteistyö on jo aloitettu Lapin pii-
rin kanssa. Lisäksi lasten ja nuorten toiminta-
materiaaleja kehitetään ja nuorille suunnattua 
viestintää tehostetaan.

Jokainen tuplaa tyylillään 

Cloetta on sponsoroinut Punaiselle Ristille 
1 000 Tupla-patukkaa, jotta nuorten mää-
rän tuplaaminen olisi makeampaa. Mitä 
muita keinoja keksit tuplaamisen tueksi? 
Kehitetään uusia keinoja yksin ja yhdessä 
– tavoite on yhteinen! 

Tervetuloa nuorten kevättapaamiseen!

Nuorten kevättapaaminen järjestetään 19.–
20. maaliskuuta 2016 Kangasalla Apilassa. 
Tapahtumaan on kutsuttu kaikki 15–29-vuo-
tiaat järjestömme nuoret, ja mukaan voi tuo-
da myös kavereita, jotka eivät vielä ole mu-
kana Punaisen Ristin toiminnassa!

Kevättapaamisessa rentoudutaan, virkistäy-
dytään, kouluttaudutaan ja tavataan muita 
nuoria. Tapahtumaan voi ilmoittautua 5.1.–
17.2.2016, osallistumismaksu on 25 euroa.

Lisätietoa tapahtumasta löytyy osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi/kevattapaaminen

Lisätietoja:
Nuorisotoiminnan suunnittelija
Kirsi Salo, p. 020 701 2122
kirsi.salo@punainenristi.fi
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KOULUYHTEISTYÖ

Koulumaailman uudet tuulet 

Helsingin Tehtaankadun ala-asteen oppilaat harjoittelivat 
ensiaputaitoja ja varoituskolmion pystyttämistä.

Le
en

a 
Ko

sk
el

a

Vuonna 2016 kouluissa ja oppilaitoksissa eletään muutoksen aikaa, kun uudistuneet  
opetussuunnitelmat otetaan käyttöön. Uudistus on meille järjestönä loistotilaisuus  
tiivistää yhteistyötä kouluissa.

Itsestä ja toisista huolehtiminen, vapaaehtoi-
suus ja maailmankansalaisuus. Ne ovat oppi-
ainerajat ylittäviä tavoitteita, joita korostetaan 
uusissa opetussuunnitelmissa. Ne ovat myös 
Suomen Punaisen Ristin osaamisen ydintä. 

Opetussuunnitelma on opetuksenjärjestä-
jiä velvoittava asiakirja, selkäranka suomalai-
sissa oppilaitoksissa tapahtuvalle opetuksel-

Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa on 
parhaimmillaan, kun sekä järjestön että ope-
tussuunnitelmien tavoitteet tulevat täytetyksi. 

Lokakuussa yläkoululaisille ja heidän perheil-
leen järjestettävän Äkkilähtö 2016 -valmius- 
harjoituksen tarkoituksena on vahvistaa kou-
lujen kriisivalmiutta. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö sekä opetushallitus kannustavat ylä-
kouluja osallistumaan harjoitukseen, jonka 
painopisteitä ovat henkinen kriisinkestävyys, 
kotien, koulujen ja kuntien valmiudet toimia 
äkillisissä tilanteissa sekä nuorten sosiaalisen 
median käyttö ja media- 
lukutaito.

Äkkilähtö 2016 linkittyy uusiin perusopetuk-
sen opetussuunnitelmien perusteisiin vah-
vasti. Tätä kannattaa pitää esillä, kun on yh-
teydessä kouluihin ja pyytää niitä mukaan 
valmiusharjoitukseen. 

le. Suomen Punaisen Ristin kouluyhteistyön 
tarkoituksena on tukea opettajia opetus-
suunnitelmien toteuttamisessa. Olemalla läs-
nä jo peruskoulussa varmistamme että lapset 
ja nuoret pääsevät yhdenvertaisesti osallisiksi 
Punaisen Ristin tärkeimmistä sisällöistä.

Uusissa opetussuunnitelmissa peruskouluja, 
lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia kannus-
tetaan laajaan yhteistyöhön järjestöjen, nuo-
riso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimien, 
poliisin, seurakuntien, yritysten ja muiden lä-
hiympäristön toimijoiden kanssa.

Yhteistyö lisää oppimisympäristöjen monipuo-
lisuutta, rikastuttaa koulutyötä sekä tukee 
koulun kasvatustehtävää ja parantaa sen laa-
tua. Tuetaan siis yhdessä opettajia ja oppilai-
toksia tulevien sukupolvien kasvattamisessa.

Lisätietoja:
Kouluyhteistyön suunnittelija
Virve Turunen, p. 020 701 2154
virve.turunen@punainenristi.fi

Harjoituksessa käytetään monipuolisesti eri-
laisia oppimisympäristöjä ja harjoitellaan 
havaintojen tekemistä, tiedon hakemista, 
arvioimista, muokkaamista sekä tiedon jaka-
mista. Samalla paneudutaan tieto- ja viestin-
täteknologiseen osaamiseen sekä moniluku-
taitoon. Harjoituksessa kehitetään itsestä ja 
toisista huolehtimisen sekä arjen taitoja.

Päivän aikana oppilaat saavat käytännön ko-
kemusta yhteiskunnallisesta osallistumisesta 
ja vapaaehtoistoiminnasta. Suunnittelemal-
la ja toteuttamalla harjoituksen yhdessä kou-
lujen kanssa osastot tukevat koulujen kas-
vatustehtävää. Samalla harjoitus on hyvä 
mahdollisuus saada toimintaan uusia innok-
kaita perheitä ja nuoria. 

Lue lisää opetussuunnitelmista: 
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot ja 
http://eperusteet.opintopolku.fi/

Jalkaudutaan kouluihin – mallina Äkkilähtö 2016  



10

VALTAKUNNALLISET ARVONNAT

Valtakunnalliset arvonnat jatkuvat myös ensi vuonna 

Valtakunnallisiin arvontoihin liittyvät ICE- ja arvonta/yhteydenottokortit ovat olleet 
osastojen käytössä vuoden ajan. Kortit ovat olleet erittäin suosittuja erilaisissa 
tapahtumissa.

Vuonna 2016 käytämme samoja ICE- ja arvon-
ta/yhteydenottokortteja valtakunnallisissa ar-
vonnoissa. Jos kortteja on vielä jäljellä, ne voi 
hyvin käyttää loppuun.

Vuoden 2016 valtakunnalliseen arvontaan tu-
lee lisää palkintoja, ja arvontaan voi pian osal-
listua myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa 
tapahtuvan kampanjoinnin yhteydessä. 

Arvonta jatkuu myös jäsenten osalta samana, 
eli kaikki jäsenet osallistuvat automaattisesti 
arvontoihin. Hankkimalla uusia jäseniä saa li-
säksi ylimääräisen arpalipun jokaista uutta jä-
sentä kohden. Tarkemmat tiedot arvonnasta 
löytyvät RedNetistä. ICE- ja arvonta/yhteyden-
ottokortit tilataan verkkokaupasta punaisen-
ristinkauppa.fi. Tilauksen mukana toimite-
taan ohjeet, arvonnan säännöt ja mainos sekä 
palautuskuori.

Palautattehan ICE- ja arvonta/ 
yhteydenottokortit keskustoimistoon 

Jotta tapahtumissa kortin täyttäneet henkilöt 
osallistuvat valtakunnallisiin arvontoihin, tulee 
kortit palauttaa keskustoimistolle. Jos osas-
to järjestää paikan päällä oman arvonnan, sen 
voi toteuttaa samojen korttien avulla. Postitta-
kaa kortit keskustoimistolle heti osaston oman 
arvonnan jälkeen. Jos palautuskuoret ovat 
päässeet loppumaan, voi kortit palauttaa mak-
sutta kirjoittamalla kuoreen: 

Suomen Punainen Risti
Info: LIIDI
Tunnus: 5001674
00003 VASTAUSLÄHETYS

Arvonta- ja yhteydenottokortit auttavat mei-
tä saamaan uusia jäseniä. Keskustoimiston 
teletiimi soittaa osalle yhteystietonsa jättä-
neistä ihmisistä, ja kokemukset puheluista 
ovat olleet hyviä. 

Ammattilaisista koostuva teletiimi hoitaa yh-
teydenpitoa vastuullisesti ja hyviä keskus-
telutapoja noudattaen, ja puhelut on otettu 
erittäin hyvin vastaan.

Pelkästään kesän ja alkusyksyn aikana tele-
tiimi sai lähes 400 uutta jäsentä Punaiselle 
Ristille tapahtumakorteista saatujen yhteys-
tietojen avulla. Teletiimin toiminta hyödyttää 
vahvasti osastoja, sillä kaikki uudet jäsenet 
rekisteröidään osastoille.

Puheluiden aikana keskustelu laajenee usein 
laajemminkin Punaisen Ristin toimintaan. Te-
letiimi jatkaa puheluita hyvän palautteen ja 
positiivisten kokemusten innoittamina.

– Pyrimme aina käymään puhelut keskus-
tellen ja kuunnellen. Teletiimin jäsenet kou-
lutetaan Suomen Punaisen Ristin arvojen 
mukaisesti. Vaalimme lämpimiä suhteita ja 
huolehdimme siitä, että jokainen puhelu 
päättyy hyvässä hengessä, kertoo teletiimin 
vetäjä Minna Autio.

Teletiimi hankkii uusia jäseniä korttien avulla 
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E-LASKUKOULUTUSTA

E-lasku on ympäristöystävällinen, turvallinen 
ja helppo tapa maksaa laskut. Se myös sääs-
tää Punaisen Ristin kustannuksia, koska pape-
ri-, painatus- ja postikuluja ei enää synny.

E-laskuun siirtyminen on helppoa:
- Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissa.

- Valitse laskuttajaluettelosta Suomen 
 Punainen Risti ja laskutusaiheeksi kuukausi
 lahjoitus ja/tai jäsenmaksu.

- Syötä tunnistetietona henkilökohtainen 
 viitenumero (löytyy jäsenmaksulaskusta). 

Jäsenmaksu e-laskuna

PROMOKOULUTUS	2016	/	PROMOUTBILDNING	2016   KEVÄT / VÅREN

Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille 
Riksomfattande promodagar för alla promor  30.–31.1. Turku

Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa     22.–23.1. Rovaniemi, Lappi
Promo: yhteinen osa     5.–6.3.  Turku, Varsinais-Suomi

Sisältöosat/Innehållsmoduler:  
Ensiapu       22.–23.1. Turku, Varsinais-Suomi

KOULUTTAJAKOULUTUS	2016	/	UTBILDARUTBILDNING	2016

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuk-
sen alkua. Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån -  minst 1 månad före början av kursen.

Kouluttajapäivät: 
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja jatkokoulutus  30.–31.1. Turku

Valmiuskouluttajien sisältöosa  8.–10.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 1.10–4.11. Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1 5.–6.11. Helsinki

Sisältöosat 
• Henkinen tuki  • Humanitaarinen oikeus
• Järjestö  • Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu • Nuoriso
• Henkinen tuki • Päihdetyö 26.–27.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

Klikkaa itsesi Äkkilähtöön!

Valtakunnalliselle Äkkilähtö 2016 -valmius-harjoitukselle on avattu omat Rednet-sivut.
 
Sivut toimivat harjoituksen virallisena tiedotuskanavana. Harjoitus järjestetään lokakuussa.

Muistathan käydä klikkaamassa itsesi ryhmään, ettet jää mistään paitsi!  Osastot saavat ilmoit-
tautumisohjeet pikapuoliin. Omaa ryhmää voi jo alkaa kasata ja tulevaa harjoitusta suunnitella.
rednet.punainenristi.fi –> Tieto ja taito –> Äkkilähtö

Lisätietoja: Projektipäällikkö Petra Alijärvi, p. 020 701 2176, petra.alijarvi@punainenristi.fi

E-lasku on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka saa paperisen laskun sijasta
omaan verkkopankkiin. 

 Jos viitenumeroa ei löydy, sitä voi kysyä 
 omasta piiritoimistosta tai sähköpostilla 
 osoitteesta jasenrekisteri@punainenristi.fi.

Jatkossa jäsenmaksulaskut tulevat e-lasku-
na suoraan verkkopankkiin. Kannustamme 
kaikkia verkkopankkia käyttäviä jäse-
niä tekemään e-laskusopimuksen! 

Huom. Jos jäsen on myös kuukausilahjoittaja 
ja hänen käytössään on jo e-lasku siirtyy myös 
jäsenmaksu ensi vuonna e-laskutukseen.
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UUTISIA JA AJANHOHTAISTA

Yhteishyvän mitali Rauman osastolle

Sanomalehti Länsi-Suomi jakaa vuosittain 
yhteishyvän, kulttuurin ja urheilun mitalin 
paikkakunnalla kunnostuneille tahoille. Tänä 
vuonna, Länsi-Suomen 110-vuotisjuhlavuon-
na, yhteishyvän mitali luovutettiin juhlallisesti 
Rauman osaston vapaaehtoisille.

Mitalin perustelut ovat: ”Suomalaisten ja mei-
dän raumanseutulaisten auttamishalu meneil-
lään olevan pakolaiskriisin aikana osoittaa, 
kuinka tärkeää tavallisten ihmisten tuki avulle 
on.

Tällä hetkellä inhimillisyys ja jopa ihmisyys 
ovat vaakalaudalla eri alueilla maailmassa. 
Tavalliset kansalaiset osoittavat omalla toi-
minnallaan yhdessä kanssaihmisten kunnioi-
tusta ja inhimillisten periaatteiden tär-keyttä 
maailmassa.

Nyt ei ole kyse vain pakolaisten hyväksi teh-
dystä työstä vaan vapaaehtoisten toiminta on 
ensiarvoisen tärkeää monissa kriiseissä, jotka 
voivat kohdata meitä ketä tahansa. Vapaaeh-
toiset etsivät, tukevat ja auttavat, kun hätä on 
lähellä, kun yksinäisyys ahdistaa tai tuntuu, 
ettei huomisessa näy valoa.”

Dokumentaristit Lontoosta Kokemäen 
vastaanottokeskuksessa

Dokumentaristit Tom Bateman ja Steve Choi 
Lontoosta vierailivat kamerakalustoineen Ko-
kemäen vastaanottokeskuksessa aivan joulun 
alla. Lapsia vilisevässä vastaanottokeskukses-
sa syntyi melkoinen kuhina, kun kameramie-
het pääsivät töihin, tai eivät ihan heti pääs-
seet, kun lontoolaiset tempaistiin kuvauspäi-
vän ensimmäiseksi tunniksi jalkapallokentälle 
esittelemään futistaitojaan. Kolmituntiseksi 
aiottu kuvaussessio venähtikin kahdeksaan 
tuntiin, kun haastateltaviksi löytyi aina vain 
uusia asukkaita tarinoineen.

Batemanin ja Choin tarkoituksena on kertoa 
ensi kesän lopulla valmistuvalla elokuvallaan 
turvapaikanhakijoiden kokemuksista pitkältä 
matkaltaan Kokemäelle ja etenkin siitä, mil-
laista heidän elämänsä ja arkensa Kokemäellä 
ja Suomessa on. 

- Haluamme myös osoittaa elokuvamme kat-
sojille, että turvapaikanhakijat ovat aivan 
tavallisia ihmisiä, ihan niin kuin kuka tahansa 
meistä eurooppalaisista, Bateman huomaut-
taa.

- Toinen puoli tarinaamme on näyttää, kuinka 
kantaväestö on sopeutunut suureen määrään 
uusia kaukaa saapuneita tulokkaita, hän jat-
kaa.

Myös keskuksen palkatut työntekijät ja vapaa-
ehtoiset pääsevät dokumentissa kertomaan 
omista kokemuksistaan. Tallentuipa videolle 
myös joulupukki, joka sattui vierailemaan Ko-
kemäellä juuri kuvauspäivänä. Kaikki lapset 
saivat vapaaehtoisvoimin hankitun lahjan, jo-
ten eiköhän siitäkin riemusta pätkä elokuvaan 
päädy – ja joulupukin koettelemuksista parras-
ta vetoineen…

Lontoolaiset aloittivat Suomen-vierailunsa 
Helsingistä Punaisen Ristin keskustoimistos-
ta ja siirtyivät sieltä muutamaksi päiväksi 
Tornioon seuraamaan turvapaikanhakijoiden 
saapumista rajan yli Ruotsista.  Dokumentissa 
esitellään myös Tornion järjestelykeskuksen 
toimintaa.

Batemanin ja Choin tarkoituksena on tehdä 
vielä kaksi seurantakäyntiä helmikuussa ja 
ensi kesänä Suomeen ja Kokemäelle ja kertoa, 
kuinka heidän haastattelemiensa henkilöiden 
tilanne on talven ja kevään aikana muuttunut. 
Kun valtavan kuvausmateriaalin käsittely on 
tehty, miehet tarjoavat elokuvaansa festivaa-
leille ja toivovat työnsä päätyvän myös televi-
siolevitykseen.

Kokemäen vastaanottokeskuksen ohjaajilla Tuijalla 
(vasemmalla) ja Katjalla sekä lontoolaisilla eloku-
vantekijöillä Tom Batemanilla ja Steve Choilla oli 
välillä naurukin herkässä vakavien asioiden äärellä. 
Kuva ja teksti: Tarmo Tikka
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Vastaanottokeskus sai vieraita

Satalinnan sairaalan tiloissa toimiva Harjaval-
lan vastaanottokeskus sai uteliaita vieraita 
tammikuun lopulla järjestettynä tutustumis-
päivänä. Aamu- ja iltapäiväryhmissä tiloihin 
kävi tutustumassa yhteensä noin 60 vierasta. 

Alkajaisiksi tarjotun arabialaisen teen ja her-
kullisten leivosten jatkoksi vieraille järjestettiin 
vastaanottokeskuksen ohjaajien tietoisku ara-
bialaisesta kulttuurista ja alueen maailmanpo-
liittisesta tilanteesta.

Lounasaikaan tarjolla oli asukkaiden valmista-
maa arabialaista linssikeittoa, leipää, kanaa ja 
riisiä, oikein herkullista kaikki. Lounaan tuotto 
sijoitettiin asukkaiden virkistysrahastoon. 

Vieraat pääsivät myös kiertelemään ja katse-
lemaan millaisissa tiloissa turvapaikanhakijat 
asuvat. Harjavallassa oli tammikuun lopussa 
242 miesasukasta.

Harjavallan vastaanottokeskuksen apulaisjoh-
taja Ellinoora Söderman otti tutustumispäivä-
nä vastaan yhteensä kuutisenkymmentä kut-
suttua vierasta.

Lounaaksi vieraat saivat herkutella asukkaiden 
tekemällä linssikeitolla, leivällä, kanalla ja rii-
sillä.

Terveisiä nuorisotoimikunnalta

Satakunnan piirin nuorisotoimikunta haluaa 
tuoda terveisensä osastoille ja muistuttaa, 
että olemme tarvittaessa tukenanne nuoriso-
toimintaan liittyvissä asioissa. Vuoden 2016 
nuorisotoimikunnan kokoonpanoon tuli ehdo-
tuksia osastoilta, mikä osoittaa, että Satakun-
nassa ollaan kiinnostuneita nuorisotoiminnas-
ta. Nyt kun olette meidät tähän pestiin piiri-
hallituksen vahvistuksella valinneet, haluam-
me tehdä parhaamme toimikunnan tehtävien 
ja tavoitteiden toteuttamiseksi. Yksi tehtävis-
tämme on tukea osastojen nuorisotoimintaa. 
Mikäli olette kiinnostuneita nuorisotoiminnan 
kehittämisestä osastossanne, autamme mie-
lellämme. Meihin voi olla yhteydessä piirin 
työntekijöiden kautta.

Valtakunnallinen tavoite tälle yleiskokous-
kaudelle on tuplata nuorisojäsenten määrä ja 
näihin talkoisiin otamme myös Satakunnan 
piirissä osaa. Yksi loistava mahdollisuus saada 
nuoria mukaan Punaisen Ristin toimintaan on 
tietysti kesällä järjestettävä Bigpepa-pelas-
tuspalveluleiri. Leiri järjestetään tänä vuonna 
jo 17. kerran. Toivomme, että muistatte leirin 
olevan olemassa juuri osastoja varten, jotta 
teillä olisi mahdollisuus tarjota lapsille ja nuo-
rille toimintaa. Myös syksylle 2016 on suun-
nitteilla leiritoimintaa. Yksi tapa saada nuoria 
mukaan on tehdä kouluvierailuita, joihin on 
mahdollista myös saada tukea piiristä. Joni 
Hiltunen auttaa kouluvierailuiden toteuttami-
sessa, ja me toimikunnassa autamme koulu-
vierailuissa parhaamme mukaan.

Vuosittain tarjoamme osastojen nuorille ja 
nuortenmielisille mahdollisuuden vaikuttaa ja 
tavata muita nuoria piirin nuorten tapaamises-
sa. Valitettavasti tapaamiseen on osallistunut 
viime vuosina melko vähän nuoria. Toivom-
mekin, että osastojen nuoria kannustettaisiin 
osallistumaan rohkeasti piirin järjestämiin 
nuorten tapahtumiin. Olemme kiitollisia siitä, 
että saamme tuoda näkökulmamme kukin 
omasta osastosta yhteisen pöydän ääreen ja 
tukea ja kehittää piirimme nuorisotoimintaa 
sen pohjalta. Toivoisimme, että voisimme tu-
kea nuorisotoimintaa Satakunnan piirissä en-
tistä paremmin. Leirit ja nuorten tapaaminen 
ovat vain yksi osa nuorisotoimintaa. Otamme 
mielellämme vastaan terveisiä ja ehdotuksia 
teiltä siitä, kuinka toimintaa voisi kehittää. 
Yhdessä löydämme varmasti keinoja, joilla 
nuoret saadaan osallistumaan paikallisesti, 
piiritasolla ja myös valtakunnallisesti Punaisen 
Ristin toimintaan.

Hyvää alkanutta vuotta toivottaen 

Satakunnan piirin nuorisotoimikunta 

Nina Fisk, Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja 

NUORISOTOIMINTAUUTISIA JA AJANHOHTAISTA
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Sukupolvien kohtaamispaikkoja tarvi-
taan

Yksinäisyys koettelee kaikenikäisiä ja uusien 
ystävien löytäminen voi olla vaikeaa. Eri-
ikäiset ihmiset ovat omissa ryhmissään, eikä 
luonnollista kohtaamista synny. 

Leikki on yleismaailmallinen ilmiö, ja sen yh-
distävä voima on vahva. Leikkiminen ei tar-
vitse erityisiä välineitä eikä välttämättä edes 
sanoja. Esimerkiksi pallosta on moneksi: se 
kokoaa porukkaa yhteen iästä, sukupuolesta 
tai kielestä riippumatta. Jalkapallon säännöt 
ovat maasta ja sukupolvesta riippumatta sa-
mat, joten peli pyörähtää helposti käyntiin, 
kun käytettävissä on pallo, riittävästi tilaa ja 
kasassa on joukko ihmisiä. 

Juuri nyt Suomessa tarvitaan kaikille avoimia, 
maksuttomia paikkoja, jotka helpottavat eri-
laisten ihmisten tutustumista. Kun noin kaksi 
vuotta sitten aloitimme Suomen Kulttuurira-
haston rahoittaman ja Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton sekä Suomen Punaisen Ristin 
toteuttaman Koko Suomi leikkii-hankkeen, 
arvasimme, että kohtaamispaikoille on tarvet-
ta, mutta emme osanneet ennakoida kuinka 
paljon. Lyhyessä ajassa Terhokerhoja, suku-
polvien välisiä kohtaamispaikkoja, on syntynyt 
jo 270 eri puolelle Suomea.

Terhokerhoon voi tulla, oli sitten vanha tai 
nuori tai jotain siltä väliltä. Kerhossa leikitään, 
pelataan, askarrellaan, tarinoidaan, tehdään 
retkiä tai ollaan vaan. Parasta on kiireetön 
yhdessäolo.

Terhokerhot ovat paikkoja, joihin ihan jokai-
nen on tervetullut osallistujaksi tai vapaaeh-
toiseksi ohjaajaksi. 

Satakunnan leikkilähetin alueella Terhokerhoja       
(28 kpl) on seuraavilla paikkakunnilla: Eura, 
Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Hä-
meenkyrö, Ikaalinen (tauolla), Jämijärvi, Kan-
kaanpää, Kihniö, Kokemäki, Lavia, Luvia, Nak-
kila, Parkano, Pomarkku, Pori, Punkalaidun, 
Rauma, Mouhijärvi, Säkylä, Kullaa, Vammala. 
Osassa paikkakunnista toimii useampi kerho.

Tule Sinäkin mukaan kerhon vapaaehtoiseksi 
ja osallistujaksi! 

Lue lisää www.terhokerho.fi ja www.kokosuo-
mileikkii.fi. 

Eeva-Liisa Koskinen, Satakunnan leikkilähetti, 
044 3566 500

Ystävätoimijoiden tapaaminen

Ystävätoiminnan ja omaishoitajien tukitoimin-
nan vastaavat, ystävävälittäjät ja ystäväkou-
luttajat tapasivat runsain joukoin tammikuus-
sa Yyterin upeissa maisemissa

Kokoonnuimme tammikuun kovimpien pakkas-
ten aikaan yhteiseen tapaamiseen mutta siitä 
huolimatta väkeä osallistui runsain joukoin 
ympäri Satakunnan aluetta. Saimme kuulla ys-
tävätoiminnan ajankohtaisia asioita sekä vaih-
taa kuulumisia. Virikkeitä toimintaan osuuden 
meille piti vieraileva kouluttaja Teija Matalamä-
ki Länsi-Suomen piiristä. hänen osuudestaan 
virisi uusia ideoita ja ajatuksia mm. ryhmänoh-
jaajakoulutuksen järjestäminen. Vuoropuhelu 
oli vilkasta koko päivän ajan ja saimmepa me 
järjestäjät hivenen noottiakin tilaisuuden pi-
tuudesta, siis päivä oli liian lyhyt osallistujien 
mielestä!

Kiitos kaikille osallistujille, Te teitte päivästä 
antoisan!

Teksti ja kuva: Anne-Mari Hakuni

Kevään ystäväkurssit

12.2.2016 klo 17-21 ja 13.2.2016 klo 9-16 
Ystävätoiminnan peruskurssi, Ikaalinen   
20.2.2016 klo 9-15 ja 25.2.2016 klo 17.30-
20.00 Ystävätoiminnan peruskurssi, Rauma

Terveisiä omaishoidon tukitoiminnan 
puolelta

Toimintavuosi 2015 on saatu tilastoitu Raha-
automaattiyhdistyksen osalta ja näin uuden 
työntekijän silmissä toimintaa oli monipuo-
lisesti. Kiitos siitä kuuluu lähes 100 vapaa-
ehtoisen aktiivisuudelle. Heidän ansiostaan 
toteutuivat kuukausittaiset omaishoitajien 
vertaistukiryhmät, erilaiset virkistystilaisuudet, 
ke-sän omaishoitajien virkistysleiri ja juttuluu-
rin päivystys. Vuoteen sisältyi lisäksi Hyvin-
vointia Arkeen-liikuntakurssia ja Jos läheiseni 
katoaa-luentotilaisuuksia yhteistyössä Vape-
pan kouluttajan kanssa.

SOSIAALIPALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTANUORISOTOIMINTA
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Myös tänä vuonna 2016 järjestämme edel-
lisvuoden kaltaista toimintaa 12 osaston 
omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtois-
ten kanssa. Kevään ohjelmat ovat jo hienosti 
suunniteltuina. Ensi kesän omaishoitajien 
virkistysleiri järjestetään 4.-8.7.2016 perintei-
sesti Koivuniemen leirikeskuksessa Porissa. 
Leirin hinta on 200 €/omaishoitaja sisältäen 
ohjelman, ruokailun ja majoituksen. Moni 
osasto on jo ilmoittanut tulevien leiriläisten 
osallistumismaksun tukemisesta, mutta vielä 
ehtii loput osastot varmistamaan päätöksen-
sä. Tiedot voi ilmoittaa sähköpostiin birgitta.
valli@punainenristi.fi.

Keskiviikkona 11.5.2016 kello 11–16 Kankaan-
pään omaishoitomessuilla toteutamme myös 
muotinäytöksen, johon haluaisimme pienen 
joukon omaishoitajia esittelemään Punaisen 
Ristin Kontin vaatteita. Osallistuminen vaatii 
käynnin Porin Kontissa sovittamassa vaatteita 
ja esiintymisen Kankaanpään opiston lavalla. 
Uudesta kokemuksesta voi satakuntalaiset 
omaishoitajat ottaa yhteyttä 29.2.2016 men-
nessä Birgittaan p. 040 861 0748.

Ajankohtaisista tapahtumista ja koulutuksis-
ta päivitetään tietoja piirin Rednetin sivuilla: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/2941. 

Tässä muutamia alkuvuoden päivämääriä:

21.3.2016 Omaishoitajien tukitoiminnan oh-
jaustyöryhmä, Eurajoki

11.5.2016 Omaishoitomessut, Kankaanpään 
opisto

16.5.2016 Juttuluuri-päivystäjien tapaaminen, 
Harjavalta

Ensiapupäivystäjän peruskurssi Päivys-
tysensiapukurssi Pastuskerissa

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja saa 
mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan Punai-
sen Ristin ensiapupäivystyksessä tarvittavista 
tiedoista ja taidoista, sekä motivaation näiden 
taitojen harjoittelemiseen ja ylläpitämiseen.

Pääsyvaatimuksena on voimassa oleva En-
siapu 2 -kurssi sekä täysi-ikäisyys. Kurssille 
voivat osallistua myös 16 vuotta täyttäneet, 
mutta päivystyksissä he voivat olla mukana 
ainoastaan harjoittelijoina. 

Hyväksytyn kurssin jälkeen kurssilainen saa 
toimia ensiapupäivystäjänä Punaisen Ristin 
ensiapupäivystyksissä. Kurssilaisen tiedot ja 
taidot testataan vuosittain omassa osastossa 

TERVEYS JA ENSIAPU

ja joka kolmas vuosi testauksen hoitaa piiri.

Aika: 13.-14.5.2016 (perjantai 13.5. klo. 18-
21 ja lauantai 14.5. klo. 8-17)

Paikka: Koivuniemen leirikeskus, Pori 

Hinta: 40 euroa / henkilö. Sisältäen materiaa-
lit, kahvit ja ruokailut. 

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 
2.5.2016 mennessä 020 701 2820 tai osoit-
teeseen satakunta@punainenristi.fi

Lisätiedot: Anne-Mari Hakuni p. 040 7607141

Hälytysryhmien  harjoituksia on luvassa myös 
ensi vuonna!  Ainakin 14.5. ja 26.–27.8. kan-
nattaa merkitä kalenteriin! Aiheet pysykööt 
yllätyksinä, sillä ei tositilanteessakaan aina 
tiedä mitä odottaa.

Hälytysryhmien harjoituspäivä 14.5. 
Pastuskerissa

Nyt isolla joukolla harjoittelemaan! Päivän oh-
jelma selviää myöhemmin mutta jo nyt voitte 
ilmoittautua mukaan 020 7012820 tai osoit-
teessa satakunta@punainenristi.fi

Ensiapukurssi EA3® Porissa

Aika: 14.5. (1.osa) ja 26.-30.5.2016,  aloitus 
26.5. klo 18.00 ja lopetus 30.5. klo 18.00 
(2.osa) yhteensä 42 tuntia.                        

Paikka: Junnilanleirikeskus, Kaivokatu18, 
28900 PORI (Reposaari)

Ilmoittautuminen: 22.4.2016 mennessä (lyy-
ti-linkki avautuu helmikuussa) 

Hinta: Ensiapuryhmille 350 euroa/hlö ja muille 
550 euroa/hlö sisältäen koulutuksen materi-
aaleineen, majoituksen ja ruokailun.

Lisätietoja kurssista: Anne-Marilta p. 040 
760 7141, anne-mari.hakuni@punainenristi.fi

Koulutuksen kohderyhmä: Ensiapuryhmäläi-
set/työpaikan ensiapuryhmäläiset, joilla suori-
tettuna EA2 (päivystysensiapukurssin suoritus 
suosituksena). Muut alan ihmiset, joilla am-
mattipätevyys tai voimassa oleva EA2.

Pääsyvaatimus: todistus Punaisen Ristin EA2-
kurssista, 18-v ikä, normaali fyysinen ja psyyk-
kinenterveys ja toki suuri innostus.

Kurssin tavoitteena on täydentää ja sy-
ventää ensiavunperus-ja jatkokoulutuksessa 
opittuja ensiaputietoja ja -taitoja, sekä mo-
tivoida ja antaa valmiuksia toimintaan ensi-

TERVEYS JA ENSIAPU
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apuryhmässä ja tarvittaessa yhteistyöhön vi-
ranomaisten kanssa. Opetuksen pääpaino on 
käytännönharjoittelussa ja ryhmätyöskente-
lyssä. Punaisen Ristin ideologia huomioidaan 
kaikessa opetuksessa.

Järjestäjä: SPR Satakunnan- ja Varsinais-Suo-
men piirit yhteistyössä.

Haluatko valmiuksia päihteiden käyttä-
jän kohtaamiseen?

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piiri jär-
jestää Varhaisen puuttumisen koulutuksen 
5.-6.3.2016 Huittisissa.

”VarPu” – koulutus antaa perustietoa päihteis-
tä, tämän päivän käyttökulttuureista, päihde-
ensiavusta sekä päihdetilanteestamme. Kurs-
silta saa valmiuksia tunnistaa käyttäjiä, koh-
data heidät kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti, 
ottaa päihteiden käyttö puheeksi käytön eri 
vaiheissa ja tukipalveluihin ohjaamiseen.

Kurssi sopii hyvin kaikille päihteiden käyt-
täjiä kohtaaville, tapahtuu se sitten vapaa-
ehtoistoiminoissa, lähi- tai työyhteisöissä.              
Kurssin suorittaneiden on mahdollista lähteä 
festareille tekemään Punaisen Ristin päihde-
työtä. Kurssin ikäraja on 18 vuotta.

Paikka: SPR Huittisten osaston tiloissa osoit-
teessa Karpintie 8.

Koulutuksen hinta on Suomen Punaisen Ris-
tin jäsenille 20 €, muille 40 €. (Hinta sis. kou-
lutuksen, ma-teriaalit ja ohjelmaan merkityt 
ruokailut. Majoituksesta jokainen vastaa itse.)

Ilmoittautumiset: satakunta@punainenristi.
fi 19.2.2016 mennessä Ilmoita nimesi, yhteys-
tietosi (osoite, puh.nro ja email), ruokarajoi-
tukset ja mahd. taustataho (SPR, yksityishlö, 
työ tai oppilaitos).

Lisätietoja: terveydenhuollon suunnittelija 
Anne-Mari Hakuni p. 040 7607141 tai anne-
mari.hakuni@punainenristi.fi

Henkisen tuen valmiusryhmille suunna-
tut täydennyskoulutukset

18.2. HEA-foorumi Kokemäki, SPR osaston 
tilat, Tulkkilantie 15

12.4. HEA-foorumi Rauma, SPR osaston tilat 
Valtakatu 10

14.4. HEA-foorumi  Kankaanpää, SPR osaston 
tilat, 

19.4. HEA-foorumi Vammala, SPR osaston tilat

Kaikki koulutukset ovat saman sisältöisiä ja 
käsittelevät aihetta Lapsen traumaattinen 
kuolema. Koulutukset järjestetään klo 17.30-
20.00. Kouluttajana toimii Jaana Lehtonen.

Ilmoittautuminen viikkoa ennen ko. koulutusta 
osoitteeseen satakunta@punainenristi.fi tai 
020 701 2820.

Osaston Valmius

Osaston valmius on paljon muutakin kuin päi-
vitetty valmiussuunnitelma. Toki ajan tasalla 
olevasta val-miussuunnitelmasta on hyvä 
aloittaa. Osaston valmius koostuu erilaisista 
askeleista:

1. Toiminta-ajatus ja tahtotila

Tiedäthän, että paikallisosasto on auttamis-
valmiuden perusta! Osaston tehtävänä on ka-
navoida ja toteut-taa hätätilanteissa Punaisen 
Ristin kotimaan apua alueellaan ja siksi on 
tärkeää, että osasto löytyy jokai-selta paikka-
kunnalta. Kaikki varautuminen perustuu nor-
maaliolojen osaamisen ja sen laajentamiseen, 
mi-tään ekstratemppuja ei tarvita. Tärkeintä 
osaston valmiudessa ja varautumisessa on olla 
selkeä toiminta-ajatus ja tahtotila. 

2. Uhat, riskit, resurssit ja haavoittuvuudet 
tunnistettu

Uhat ja riskit on kerätty yhteen osaston val-
miussuunnitelmaan, jonka avulla valmistaudu-
taan toimimaan katastrofitilanteessa nopeasti 
ja tehokkaasti. Valmiussuunnitelman teke-
minen ei ole osaston piinaamista, vaan sen 
avulla saadaan kartoitettua paikalliset riskit ja 
tarpeet sekä omat voimavarat. Kun kaikki on 
mie-titty ja yhdessä koostettu, tieto ei jää yk-
sin kenenkään ”päähän” ja näin jokainen va-
paaehtoinen tietää tosipaikan tullen roolinsa. 

Valmiussuunnitelman liitteeksi tulee myös 
paikalliset sopimukset ja keräyssuunnitelma. 

HENKISEN TUEN VALMIUSTOIMINTATERVEYS JA ENSIAPU
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Jos nyt täytyisi laittaa pystyyn hätäapukeräys, 
tietäisitkö miten toimia?

3. Yhteen sovitettu valmiussuunnitelma mui-
den toimijoiden kanssa

Viimeisen päälle viilatusta suunnitelmasta ei 
ole apua, jos sitä ei ole viety tiedoksi alueen 
muille toimijoille. Yhteistyöverkostoja on myös 
ylläpidettävä eli osaston olemassa olosta ja 
toimintamahdollisuuksista on hyvä muistut-
taa säännöllisesti. Monella kunnalla on myös 
omassa valmiussuunnitelmassaan rooli Punai-
selle Ristille.

4. Toimintamallit ja toimintaohjeet suunnitel-
mien pohjalta

Osaston voimavarat ja toimintamahdollisuudet 
eri tilanteissa on kirjattuna ylös valmiussuun-
nitelmaan. Tietääkö jokainen valmiussuunni-
telmassa vastuutehtävän saanut henkilö mi-
ten toimia tilanteessa? Kuka hälyttää kenet-
kin? Mitkä tehtävät minun tulee hoitaa? Entä 
jos kotimaan avun yhteyshenkilö on lomalla ja 
sattuukin tulipalo?

5. Koulutettu valmiuden osaaja

Maalaisjärjellä toimien pärjää kyllä, mutta on 
myös asioita jotka pitää tietää. Nämä tiedot 
tulevat koulu-tusten kautta. Oletko jo kuullut 
päivitetyistä katastrofirahaston säännöistä? 
Tietoja ja taitoja on hyvä ylläpitää myös käy-
mällä säännöllisesti koulutuksissa. Lisäksi 
vapaaehtoisella on oikeus tehtävässä tarvit-
semaansa koulutukseen, tietoon, ohjaukseen 
ja tukeen. 

6. Avustustilanteita on harjoiteltu

Tietoja ja taitoja on hyvä ylläpitää koulutusten 
lisäksi myös harjoittelemalla yhdessä sekä 
osaston sisällä että muiden toimijoiden kes-
ken. 

7. Opitun hyödyntäminen ja sisällyttäminen 
toimintatapoihin

”Auttamisvalmius ei ole erillinen ohjelma tai 
toimintamuoto, vaan se on tavoite, johon 
koko järjestö yhdessä pyrkii. Vastuu valmi-
ussuunnittelusta on kaikilla järjestötasoilla: 
osastoilla, piireillä, keskustoimistolla ja laitok-
silla.” Pekka Mattila

Miksi?

Suomen Punaisen Ristin varautuminen pe-
rustuu sekä lakiin Suomen Punaisesta Ris-
tistä (238/2000) että Tasavallan Presiden-
tin asetukseen Suomen Punaisesta rististä 
(811/2005).  

https://www.punainenristi.fi/julkaisut/laki-ja-
asetus-suomen-punaisesta-ristista 

Lähde: https://rednet.punainenristi.fi/
node/34780 

Muistathan, että jos tarvitsette apua ja tukea 
valmiussuunnitelman kanssa, niin autamme 
piirissä mielel-lämme! 

Vok-johtajat nukkuvat yönsä rauhalli-
sesti

Joka päivä median paineessa, jatkuva kiire, ali-
tuinen epävarmuus, keskeneräiset asiat, muu-
toksia muutosten perään. Vastaanottokes-
kusten työntekijät ja vapaaehtoiset joutuvat 
sietämään kaikkea edellä mainittua ja paljon 
enemmänkin, mutta miksi he ovat halunneet 
tai valikoituneet töihin vastaanottokeskuksiin? 
Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin 
vastaanottokeskusten (vok) johtajat kertovat 
taustoistaan ja motiiveistaan työskennellä tur-
vapaikanhakijoiden parissa.

Juho Suoramaa, vastaanottotoiminnan joh-
taja

Juho Suoramaan työpiste sijaitsee Liinaharjan 
vastaanottokeskuksessa Porissa, mutta työ-
aika jakaantuu tasaisesti Satakunnan neljän 
vastaanottokeskuksen kesken. 

Suoramaa tutustui Punaisen Ristin ja vastaan-
ottokeskusten toimintaan jo opiskeluaikoi-
naan. Hänen harjoittelupaikaksi 2000-luvun 
alkupuolella valikoitui Naantalin vastaanotto-
keskus. Hän työllistyi Naantalin transit-kes-
kukseen ja sitä kautta Turun vastaanottokes-
kukseen, jossa hän toimi erilaisissa tehtävissä 
pitkään kunnes muutti vuonna 2007 takaisin 
kotikaupunkiinsa Raumalle.

2009 kävi kutsu Punkalaitumen vastaanotto-
keskuksen johtajaksi, jossa tehtävässä vie-
rähtivätkin seuraavat neljä vuotta. Ehti mies 
välillä toimia oman työnsä ohella myös yksin 
tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden 
edustajana viiden vuoden ajan. Koulutuksel-
taan hän on sosionomi ja on opiskellut myös 
kasvatustieteitä.

Toimittuaan välillä Rauman kaupungin maa-
hanmuuttokoordinaattorina Suoramaa sai 
jälleen syksyllä 2015 työkutsun vastaanotto-
keskukseen, ensin Harjavaltaan johtajaksi ja 
uusien keskusten perustamisen jälkeen koko 
SPR:n Satakunnan piirin vastaanottotoiminnan 
johtajaksi.

TURVALLISUUS- JA VALMIUSASIAA
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– Sattumaa osin, mutta vastaanottotoiminta 
tuli tutuksi jo harjoitteluaikana ja SPR:n brändi 
tuntui mielenkiintoiselta.

Olisi valtavaa vähättelyä sanoa, että työn 
aloittaminen Harjavallassa elo-syyskuun vaih-
teessa 2015 oli haasteellista. Kaaos ja seka-
sorto kuvaat tilannetta tarkemmin.

– Ensimmäiset asukkaat tulivat etuajassa. Kun 
virallisesti aloitin työt 1. syyskuuta, oli kes-
kuksessa asukkaita jo 100. Se oli äärimmäisen 
mielenkiintoinen haaste koko henkilökunnalle. 
Nyt voi sanoa, että homma on oikein hyvällä 
mallilla, sapluuna selkiytynyt ja sekä asukkai-
den että henkilökunnan palveluiden tarpeet 
selkiytyneet. Olemme saaneet äärimmäisen 
hyvän porukan kasaan.

Kovasta kiireestä ja paineesta huolimatta Suo-
ramaa vakuuttaa, että osaa erottaa työn ja 
vapaa-ajan toisistaan.

– Nukunko yöni? Kyllä! Median antama kuva 
on erilainen kuin omani. Enkä koe tätä ras-
kaaksi, minulla on perheeni ja vapaa-aikani. 
Pitää vain osata sietää keskeneräisyyttä, epä-
varmuutta ja muutoksia.

Niina Mitikka-Kurkinen, Porin vokin apulais-
johtaja

Varusmiespalvelu, varusmieskouluttaja, kent-
täsairaanhoitaja, rauhanturvaaja Kosovossa, 
tilannekeskus-päivystäjä ETYJ:ssä, erikoissuun-
nittelija poliisin lääninjohdossa, osastonhoita-
ja kahdessa eri sairaalassa. Terveystieteiden 
maisteri, yhteiskuntatieteiden maisterin opin-
not työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmassa 
meneillään. Edellä lueteltu on kurkistus Niina 
Mitikka-Kurkisen työ- ja opiskeluhistoriaan 
ennen siirtymistä Porin vastaanottokeskuksen 
apulaisjohtajaksi viime marraskuun puolivälis-
sä.

– Oikeastaan kaikki aiemmat tehtäväni ovat 
pohjustaneet valmiutta tähän työhön, johtaja 
toteaa.

Mitikka-Kurkinen nauraakin, että alkoi jo 
epäillä ansioluettelonsa pirstaleisuutta, mutta 
vielä mitä, juuri työssä vok-johtajana kaikilla 
aiemmissa tehtävissä hankituilla taidoilla on 
käyttöä.

– Tuli sellainen flashback Kosovon ajasta ja 
pakolaisten kanssa toimimisesta, että tämän 
olen kokenut ennenkin. Tässä yhdistyy kaikki 
cv:stäni.

Nyt kun Porin vokin toiminnan perussapluuna 
alkaa olla kunnossa, jää työntekijöille enem-
män aikaa järjestää toimintaa asukkaille, joita 
Porissa on lapsista aikuisiin yhteensä lähes 

300. Juuri asukkaille järjestettävään toimin-
taan liittyy suurin johtajan kokema yllätys en-
simmäisen puolentoista kuukauden aikana.

– Meille tulee todella paljon yhteydenottoja ja 
avunantotarjouksia ulkopuolisilta tahoilta toi-
minnan järjestämisestä asukkaillemme. Se po-
sitiivisuuden ja vapaaehtoisten auttajien mää-
rä on yllättänyt täysin, kun muussa elämässä 
tuntuu välillä, ettei kenelläkään ole koskaan 
aikaa mihinkään, Mitikka-Kurkinen kiitellen 
huokaisee.

Rönsyilevän julkisen keskustelun paineen joh-
taja ei anna häiritä sielunrauhaansa.

– Olen käynyt henkisen jaksamisen korkea-
koulun edellisissä tehtävissäni ja oppinut tun-
nistamaan, jos jotakin alkaa mennä pieleen.

Ellinoora Söderman, Harjavallan vokin apu-
laisjohtaja

Södermanilla on pitkä kokemus turvapaikkaa 
hakevien parissa työskentelystä ja ulkomaalai-
suudesta ylipäätään. Toimiessaan 2001-2006 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan 
piirin kehittämispäällikkönä hän tutustui tur-
vapaikanhakijoiden kotouttamistyöhön yh-
dessä Porin kaupungin viranomaisten kanssa. 
Vuonna 2006 hallintotieteiden ja portugalin 
kielen opinnot veivät naisen Brasiliaan, missä 
vierähtikin seuraavat kuusi vuotta. Brasiliassa 
syntyi myös kaksi tytärtä. Koulutukseltaan 
Söderman on sosionomi ja loppusuoralla 
ylemmän korkeakoulututkinnon (amk) opin-
noissaan.

Palattuaan Suomeen 2012 Söderman työsken-
teli lastensuojelulaitoksessa aina viime syk-
syyn saakka, jolloin hän aloitti työt Harjaval-
lan vokin vastaavana ohjaajana ja myöhemmin 
apulaisjohtajana. Ensimmäiset kuukaudet ovat 
kuluneet organisaation rakentamisessa asuk-
kaista huolehtimisen ohella. 

– Asukkaathan olivat jo täällä, kun me työs-
kentelyn aloitimme. Alussa meillä ei luonnolli-
sestikaan ollut oikeastaan mitään työkäytän-
töjä. Ollaan lähdetty kehittämään työtapoja ja 
organisaatiota ihan nollasta. Mallia toki haet-
tiin muista vastaanottokeskuksista ja valmiita 
SPR:n omia malleja on sovellettu niin pitkälle 
kuin se on ollut mahdollista. Paljon on jo teh-
ty, mutta paljon on vielä tekemättä. Elämme 
jatkuvassa kehittämistilassa. Se on yhtä aikaa 
todella innostavaa kuin vaativaakin! 

Organisaation kehittämisessä SPR:n Satakun-
nan piirin neljä vastaanottokeskusta ovat löy-
täneet toisensa. 

– Nyt kun vokkeja on tullut lisää, kehitämme 
toimintaamme yhdessä. Se tuo rikkautta, kun 

VASTAANOTTOTOIMINTA
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opimme toisiltamme. 

SPR:n vapaaehtoisten ja muiden keskuksen 
ulkopuolisten avun Söderman näkee korvaa-
mattomana tukena. 

– Kaikki terveellinen tekeminen ja ystävänä 
oleminen turvapaikanhakijoiden kanssa vie 
heidän ajatuksensa hetkeksi pois ikävästä ja 
turvapaikkapäätöksen odottamisen tuskasta. 
Haluamme järjestää yhdessä vapaaehtoisten 
kanssa järkevästi suunniteltua toimintaa. Yh-
dessä suunnitellen vältetään päällekkäisyy-
det ja säästetään resursseja. Yhteisen tavoit-
teen jakaminen vapaaehtoisten ja ammattiaan 
harjoittavien kesken takaa sen, että saadaan 
enemmän aikaan ja homma pysyy koossa. 

– Vapaaehtoisten järjestämää toimintaa voi 
olla vastaanottokeskuksessa, mutta lisäksi 
kaikki toiminta joka tapahtuu vastaanottokes-
kuksen ulkopuolella on hyväksi. Asukkaidem-
me on hyvä päästä välillä ”ihmisten ilmoille. 
Satalinnan seiniä he saavat tuijottaa ihan tar-
peeksi.  

Mutta miksi Söderman haluaa työskennellä 
juuri siellä, missä työskentelee? 

– SPR:n työnhakuilmoituksessa näin mahdol-
lisuuden tehdä minua kiinnostavaa työtä kan-
sainvälisessä yhteisössä aivan kotinurkillani. 
Se oli mahdollisuus, johon oli ihan pakko tart-
tua! Omakohtaisen kokemukseni kautta minun 
on helppo ymmärtää ulkomaalaisten tunteita 
ja kokemuksia. Innostus tehdä tätä työtä liit-
tyy varmasti niin omaan kansainväliseen ko-
kemukseeni kuin maailmankatsomukseeni ja 
kristillisiin arvoihini. Tee toiselle, mitä toivoisit 
itsellesikin tehtävän! Tää on niin mun juttu!

Petra Virtanen, Kokemäen vokin apulaisjoh-
taja

Kokemäellä muut työntekijät olivat jo aloitta-
neet tehtävissään ja asukkaat saapuneet, kun 
Petra Virtanen saapui keskuksen johtajaksi 
marraskuun lopussa 2015. Seitsemän edellistä 
vuotta johtamisen ylemmän ammattikorkea-
koulututkinnon suorittanut Virtanen oli toimi-
nut Terveystalon palveluesimiehenä Eurassa. 

– Nämä kaksi kuukautta ovat sujuneet oikein 
hyvin ja aika on kulunut tosi nopeasti. Mie-
lenkiintoista aikaa, todella erilaista kuin aiem-
massa työssäni, esimerkiksi koulun aloittami-
sen järjestäminen lapsille.

Keskuksen lapset aloittivat koulunkäynnin 
tammikuussa, mikä oli tietysti pienen jännit-
tämisen paikka, mutta yhteiselo kantaväestön 
kanssa on sujunut mutkattomasti.

– Oppilaat ja opettajat ovat ottaneet heidät 

hirveän hienosti vastaan, ja yleisestikin täällä 
Kokemäellä.

Punaisen Ristin vapaaehtoisille johtaja haluaa 
välittää vilpittömän kiitolliset terveiset.

– He ja muutkin vapaaehtoiset toimivat hie-
nosti isona apuna arjessamme järjestämällä 
esimerkiksi vapaa-ajan toimintaa ja sunnun-
taisin yhteisen kokoontumisen ”olohuonees-
samme”.

Kokemäen vastaanottokeskuksen arki kuulos-
taa epätodellisen tasapainoiselta, ja johtajan-
kin keskuksen rauhallisuus on yllättänyt. Hän 
vakuuttaa, ettei itse tai keskus ylipäätään ole 
joutunut kohtaamaan ulkopuolista painostus-
ta.

– Sen tosin huomaa, kuinka asukkaitamme 
alkaa painaa pitkä odottaminen, kun heidän 
asiansa käsittelyssä ei tapahdu mitään.

– Julkinen ulkopuolinen paine ei ulotu tänne, 
emmekä ole kokeneet mitään ulkopuolista 
häirintää. Ehkä se johtuu siitä, että asuk-
kaamme ovat lapsiperheitä, mutta on se yllät-
tänyt, kuinka seesteistä meillä täällä on ollut

Mari Kousa, Rauman vokin apulaisjohtaja

Rauman vastaanottokeskus sai viime joulu-
kuun puolivälissä vahvan järjestökokemuksen 
hankkineen johtajan. Mari Kousalla on pitkä 
tausta partiolaistoiminnassa ja hän toimii 
Lounais-Suomen partiopiirin piirijohtajana. 
Edelliset 1,5 vuotta Kousa työskenteli 4H-jär-
jestössä toiminnanjohtajana ja on toiminut ai-
emmin muun muassa opettajan tehtävissä ja 
vastaavana ohjaajana erityslasten kesäleireil-
lä. Hän on opiskellut kasvatustieteitä, mutta 
tähtää ”jossakin kohtaa” teologian maisterin 
tutkintoon.

– Ehkä valintaani vaikutti tuo vahva järjestö-
puoli, en tiedä.

Kousa sai aloittaa työnsä siinä mielessä 
puhtaalta pöydältä, että ensimmäisten asuk-
kaiden tuloon ehti kulua kuukausi töiden 
aloittamisesta. Koko työyhteisö saa johtajalta 
varauksettoman kiitoksen.

– Työporukka tekee tosi hyvin oman työnsä 
ja enemmänkin. Asukkaatkin ovat osoittau-
tuneet kivoiksi, he ovat kovin kiinnostuneista 
suomalaisesta kulttuurista ja elämästä ja ta-
voista täällä, ihan kaikesta.

Myös Raumalla aktiiviset vapaaehtoiset on 
koettu arjen avun jättiläisiksi. Porukka tosin 
saisi olla isompi, etteivät aktiivisimmat väsäh-
täisi. Toisaalta Kousa huomauttaa auttamisen 
muista tavoista.

VASTAANOTTOTOIMINTA
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– Ei kenenkään pidä tuntea syyllisyyttä, jos 
ei ehdi tai muuten halua toimia täällä. Mieli-
pidevaikuttaminen on yksi hyvä tapa edistää 
asioita, on tärkeää hymyillä ja kohdata asioita 
positiivisesti.

Kousa myöntää tuntevansa suurta surua asiat-
tomien puheiden yleistymisestä julkisuudessa 
sekä turvapaikanhakijoita puolustavien että 
vastustavien taholta. Toisaalta hän perää 
rohkeutta avoimuuteen myös itseltään ja vas-
taanottokeskuksilta yleensä.

– Meidän itsemme pitäisi uskaltaa kertoa on-
nistumisistamme eikä odottaa, että media tuo 
vain ikävät asiat esille.

Johtajalle työ vastaanottokeskuksessa on 
tärkeän avustustehtävän lisäksi ”mieletön 
tilaisuus haastaa itseni”. Seuraava haaste on 
muokata joitakin keskusten käytäntöjä.

– Että oppisimme kohtaamaan tänne tulijat 
vertaisinamme ja antaisimme heille tilaisuuden 
käyttää taitojaan ja osaamistaan paljon ny-
kyistä enemmän täällä meillä.

Teksti ja kuva: Tarmo Tikka

Satakunnan vastaanottokeskusten johtajat 
perhepotretissa. Juho Suoramaa, Petra Virta-
nen, Mari Kousa, Niina Mitikka-Kurkinen ja El-
linoora Söderman (puuttuu kuvasta) huolehti-
vat, että turvapaikanhakijoiden arki vokeissa 
sujuu mahdollisimman kitkattomasti.

TISKIN TAKAA

Olipas hurja loppuvuosi! Voimakas sisäinen 
tunne täyttää sisustan, kun miettii, miten siitä 
selvittiin, yhdessä.
Oli mahtavaa seurata miten Te Punaisen Ris-
tin upeat vapaaehtoiset työskentelitte Punai-
sen Ristin periaatteiden mukaan taukoamatta, 
samalla antaen myös tänne toimiston puolelle 
energiaa toimia.
Myös ajatus siitä, että olemme olleet osa his-
toriaa, joka muutti maailmaa on niin uskoma-
ton.

Kiitos kaikille ja muistakaa huolehtia omasta 
jaksamisesta myös tänä vuonna! 
Jo monena päivänä esiin tullut aurinko antaa 
meille jälleen lisäenergiaa.

Olemme saaneet jo mukavasti kutsuja eri puo-
lille Satakuntaa kertomaan Punaisen Ristin 
toiminnasta ja tässä muutama kuva joulu- ja 
tammikuulta.

Kuvassa Erik ja Marianne Nakkilasta SPR:n 
Henryn mökkillä Eetunaukiolla 19.12.15. 

SPR toiminnan esittelyä Mikkolan Prismassa 
omistaja-tapahtumassa 21.1.16. 

VASTAANOTTOTOIMINTA
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TISKIN TAKAA

Muutama tuoteidea

Jäänaskalit

Turvallisuutta talvijäille! Kotimaisissa CE-hy-
väksytyissä naskaleissa teräspiikit pysyvät 
piilossa siihen saakka kunnes niitä tarvitaan. 
Kahvat punaista, kovaakin pakkasta kestävää 
muovia. Kestävä ja kelluva. 

15,90€/kpl

Kylpypyyhe tiiviinä kiekkona

Laadukas ja raikkaan punainen pyyhe kiekok-
si pakattuna on kätevä ottaa mukaan matkalle 
tai hauska lahjaidea ystävälle. Kiekko avautuu 
pyyhkeeksi, kun laitat kiekon lämpimään ve-
teen tai pyykkikoneeseen.
Pyyhkeeseen on painettu usealla eri kielellä 
Punaisen Ristin seitsemän periaatetta: inhimil-
lisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippu-
mattomuus, vapaaehtoisuus, ykseys ja yleis-
maailmallisuus.
Tuotetiedot 
•Väri punainen, tekstit valkoisella 
•Materiaali 100 % puuvillaa 
•Koko 75 x 150 cm
•19,00€/kpl

Uusi adressi 7B

14,00€/kpl

Työpistelaukku, kankainen

Ensiaputarvikkeet työpisteeseen, 75€/kpl

Suomen johtavan ensiapukouluttajan suun-
nittelema ensiapupakkaus työpaikoille. Sisäl-
tää kaikki yhden työpisteen tarvitsemat ensi-
aputuotteet ja -tarvikkeet. Laukkumuotoisena 
pakkaus on helppo kuljettaa nopeasti kulloin-
kin tarvittavaan kohteeseen. 

Kevätsiivous-ämpäri 
täynnä pesutehoa piiritoimistolta
sisältäen Pohjan Akan
-Wc pesuaine
-Yleispuhdistusaine pumppupullo
-Yleispuhdistusaineen
-Astianpesuaine
-Pesuliina
Punainen ämpäri kierrätysmuovista
13,90€/kpl
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MAALISKUU
2.3. Hätäensiapu 8t, Piiritoimisto
5.3. Henkisen tuen peruskurssi, Pori
5.3. Hätäensiapu lasten vanhemmille (5t), Pii-
ritoimisto
5.-6.3. Varhaisen puuttumisen koulutus, Huit-
tinen
8.3. Vapepan maakuntatoimikunnan kokous
9.-10.3. EA1/Ammattikuljettajan EA, Piiritoi-
misto
12.3. Vapepan viestin peruskurssi, Pomarkku
14.3. Hätäensiapu 4t, Piiritoimisto
18.–20.3. Vapepa-johtajakoulutus 
(perus),Nynäs
21.–27.3. Rasisminvastainen viikko

HUHTIKUU
4.4. Hätäensiapu 8t, Piiritoimisto
6.4. Vapepan johtoryhmän perehdytyskoulu-
tus, Kankaanpää
6.4. Äkkilähtö ilta osastoille   
9.4. Mökkeilijän ensiapukurssi, Piiritoimisto
13.4. EA1 1.pvä, Piiritoimisto   
15.–16.4. Ensihuollon peruskurssi, Pastuskeri
16.–17.4. Ensihuollon jatkokurssi, Pastuskeri
16.4. Piirin vuosikokous, paikka avoinna
20.4. EA1 2.pvä, Piiritoimisto
22.–24.4. Bigpepan hlökunnan 1.valmis-
telu, Pastuskeri
26.4. Suunnistuksen perusteet (vapepa), Jämi-
järvi
29.4. Hätäensiapu 4t, Piiritoimisto

TOUKOKUU
9.-15.5. Punaisen Ristin viikko, Valt.kunnal.
12.5. Hätäensiapu 4t, Piiritoimisto
13.–14.5. Ensiapupäivystäjien peruskurssi, 
Pastuskeri
14.5. Vapepan hälytysryhmien harjoituspäivä, 
Pastuskeri
14.5. Henkisen tuen ryhmien tapaaminen, 
Pastuskeri
14.5. EA 3 kurssin ennakkotapaaminen, Pori
17.5. Hätäensiapu 8t, Piiritoimisto
18.5. ETK-foorumi, Pelastusharjoitusalue/Pori
20.–22.5. Bigpepan hlökunnan 2.valmistelu, 
Pastuskeri
23.–24.5. EA1, Piiritoimisto
26.–31.5. EA 3-kurssi, Pastuskeri
27.–28.5. Etsinnän maastojohtajakurssi, Pas-
tuskeri
27.–28.5. Nuorille suunnattu etsinnän perus-
kurssi, Pastuskeri

KESÄKUU
1.6. Hätäensiapu 4t, Piiritoimisto
17.6. Hätäensiapu 8t, Piiritoimisto
14.–18.6. Bigpepa – pelastuspalveluleiri, Pas-
tuskeri (12.–19.6. Hlökunta Bigpepalla)
21.–22.6. EA1, Piiritoimisto

HEINÄKUU
4.-8.7. Omaishoitajien virkistysleiri, Pastuskeri

ELOKUU
26.–27.8. Vapepan hälytysryhmien harj.viikon-
loppu, Pastuskeri

SYYSKUU
15.-17.9. Nälkäpäivä valtakunnallinen
27.9. ETK-foorumi, Paikka avoinna

LOKAKUU
1.10. Äkkilähtö 2016 valmiusharjoitus (https://
rednet.punainenristi.fi/akkilahto) 
10.10. Aluetapaaminen, Kankaanpää
11.10. Aluetapaaminen, Huittinen
12.10. Aluetapaaminen, Pori
13.10. Aluetapaaminen, Lappi
27.-28.10. ETK-risteily, Turku-Tukholma-Turku 

MARRASKUU
12.–13.11. PROMO yhteinen osa, Pori
23.11. ETK-foorumi, Paikka avoinna

JOULUKUU
1.12. Maailman aids-päivä

 

    Joni ja Satu Eetunaukiolla Nälkäpäivänä 2015.

TAPAHTUMAKALENTERI

Muistakaa aluetapaamiset lokakuussa 
vko:lla   41. Tapaamisia järjestetään 
alueella 4 kpl:tta - Kankaanpää, 
Huittinen, Pori ja Lappi. Niissä kerrotaan 
ajankohtaisista asioista ja vaihdetaan 
kuulumisia. Ilmoittelemme myöhemmin 
tarkemmat paikat ja ajat. 

Tervetuloa mukaan!
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PIIRITOIMISTO Pohjoispuisto 3, 28100 Pori 
arkisin klo 9.00-16.30, puh. 020-701 2820
(muut puhelimet toimivat muina aikoinakin), 
email: satakunta@punainenristi.fi

PIIRIN KOULUTUSTILA, 
Pohjoispuisto 2B, 28100 Pori

HENKILÖKUNTA:

Henkilökunnan sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja, 
Paula Ilén (opintovapaalla 31.7.2016 asti)
020 701 2822, 040 563 0118

Vs. toiminnanjohtaja, 
Kari Petäjä
020 701 2826, 040 032 2191

Aluetyöntekijä, omaishoitajien tukitoiminta
Birgitta Valli
020 701 2827, 040 861 0748

Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja, 
Heidi Syrjälä 
020 701 2823, 040 065 1105

Järjestöavustaja, 
Joni Hiltunen
020 701 2828, 040-5150783

Järjestösihteeri, 
Paula Hellgrén
020 701 2821, 040 125 0210

Myynti- ja markkinointisihteeri, 
Satu Rustari
020 701 2829, 040 483 6412

Terveydenhuollonsuunnittelija, 
Anne-Mari Hakuni
020 701 2825, 040 760 7141

Tiedottaja, 
Tarmo Tikka
040-1587019

Vs. valmiuspäällikkö, 
Mia Vettenranta
020 701 2824, 050 305 5467

Leikkilähetti, SPR ja MLL
Eeva-Liisa Koskinen
044 3566 500 tai eeva-liisa.koskinen@mll.fi

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Vastaaottokeskustoiminta
Maria Väkiparta,
(Harjavalta, Kokemäki, Pori ja Rauma)
vapaaehtoiset.satakunta@vokki.fi
p. 040 7716497

KONTTI, Paanakedonkatu 20 28100 Pori
Asiakaspalvelu: puh. 040  1390 737
Avoinna: ma-pe klo 9–18, la 9–16

Konttipäällikkö, Nina Tuli
020 701 2999, 0400-257 854

Myymälänhoitaja, Ritva Gressmann
020 701 2993, 040 545 5557

Myymälänhoitaja, Päivi Repo
020 7012966, 040 684 1365

Projektipäällikkö, Lisbeth Lanne                   
020 701 2994, 040 844 8945

    

                     *   *   *   *   *

OSASTOJEN KUMMIT

Piiritoimistossa on nimetty jokaiselle osastolle oma 
osastokummi. Kummit tulevat mielellään käymään 
osastossanne. Kutsukaa siis kumminne vierailulle. 
Voitte esim. suunnitella yhdessä jäsenkampanjaa, 
käydä lävitse osaston valmiussuunnitelmaa tai 
jutella teitä askarruttavista asioista jne.

Hakuni Anne-Mari 

(p. 040-7607141, anne-mari.hakuni@punainenristi.
fi)

Ahlainen, Kullaa, Luvia, Noormarkku, Nakkila, 
Pomarkku, Pori, Ulvila.

Petäjä Kari  

(p. 0400-322191, kari.petaja@punainenristi.fi)

Eura, Hinnerjoki, Honkajoki,  Jämijärvi, Kankaanpää, 
Köyliö, Lappi, Rauma, Säkylä.

Valli Birgitta  

(p. 040-8610748, birgitta.valli@punainenristi.fi)

Eurajoki, Harjavalta, Ikaalinen, Karvia, Lavia, 
Punkalaidun, Pohjois-Ikaalinen.

Vettenranta Mia  

(p. 050-3055467, mia.vettenranta@punainenristi.fi) 

Huittinen, Kiikoinen, Kokemäki, Merikarvia, 
Mouhijärvi, Siikainen, Vammala, Äetsä.

PIIRIN	YHTEYSTIEDOT	JA	HENKILÖKUNTA
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